
                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
YAPILAN İŞLER HAFTALIK FAALİYET RAPORU 

(13.12.2021-17.12.2021) 

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Hastane ameliyathane tadilat işinin yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının WC tadilatının Yaklaşık Maliyet Çalışmaları devam ediyor. 

Uzaktan Eğitim Merkezinde stüdyo projesi için etüt çalışmaları tamamlandı, malzeme araştırılıyor. 

Enstitüler binasının çatı harpuştalarında tamirat yapılacak yerlerin keşif çalışması yapılarak fotoğrafları çekildi. 

Bakım Onarımın yaptığı kablolama çalışmaları için kot alma işlemine devam ediliyor. 

Hastane poliklinik binasının cam kulelerinde (9. Ve 10. Peron) oluşan deformasyonlar yerinde incelenerek, Hastane Yönetimi ve 

Bakım Onarım Birimine bilgilendirme yazısı yazıldı. 

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Laboratuvarı tadilatı için röleve çalışmaları yapıldı. 

Mühendislik Fakültesi E-3 Bloğunda bulunan zemin laboratuvarının revize projesine devam edildi. 

Eğitim Fakültesi girişine ambulans rampası düzenlemesi için 2. Alternatif proje çizildi. 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü için yerleşim planları hazırlandı. 

Kontrollükler devam ediyor. 

MEKSİS güncellemeleri yapılıyor. 

Sürekli Eğitim Merkezinde kullanılmayan odaların ölçüleri alındı. Sağlık Bilimleri Enstitüsü tadilat projesi çalışılmaya başlanıldı. 

 

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ 

İNŞAAT 

4. kat PVC döşeme imalatı için astarlama yapılmaktadır. 

4. kat odalar boya tamiratları yapılmaktadır. 

5. kat PVC döşeme imalatı için zemin temizliği ve astarlama yapılmaktadır. 

Bodrum kat ana pano odası karo döşeme imalatı yapılmaktadır 

2. kat teknik hacim alçı sıva imalatı yapılmaktadır. 

M1 merdiveni 2. kat mermer sahanlık döşeme imalatı yapılmaktadır. 

ELEKTRİK 

Ana pano montajı ve bodrum kat aydınlatma armatürleri takılıyor. 

MEKANİK 

Klozet montajları tamamlandı. 

 



SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ 

İNŞAAT 

Teknik servis (BD-12a) mahalinde kalıp iskelesi devam ediyor. 

 

Sağ yan cephede klinker tuğla kaplama ve derz imalatları devam ediyor. 

Bodrum kat BD-05 ve BD-07 taş yünü yalıtım üstü sıva imalatı devam ediyor. 

Bodrum kat BD-09, BD-08, BD-05 ve BD-06 mahallerinde duvar mineral sıva imalatları yapılmaktadır 

Teknik servis BD-12a tabliye kalıp imalatı devam ediyor. 

D blok asansör çevresi eksik kalan duvar imalatları tamamlanıyor. 

ELEKTRİK 

Asansör ray montajları yapılmaktadır. (4 duraklı) 

Bodrum kat elektrik tava imalatları devam ediyor. 

MEKANİK 

Havalandırma tesisatı ve müşterek tesisat imalatları tamamlandı. 

Fan-coil bağlantı borularının montajı tamamlandı. 

SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ 

Döşeme kalıp imalatı tamamlandı, döşeme demir imalatı devam ediyor. 

Zemin kat kolon kalıp sökümü tamamlandı. 

 

SDÜ FUTBOL SAHASI ETRAFINA PANEL ÇİT YAPILMASI İŞİ 

Mevcut duvarlarda iç cephe sıva ve boya imalatları devam ediyor. 

Duvar üzeri panel çit montaj imalatları devam ediyor. 

Firma Geçici Kabul Yapılması için 15.12.2021 tarihinde dilekçe vermiştir. 

SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ 

Kafeterya üzeri çatıda shingle imalatı devam ediyor. 

Restoran boya ve seramik çalışmaları devam ediyor. 

Çevre aydınlatma imalatı devam ediyor. 

Firma Geçici Kabul Yapılması için 14.12.2021 tarihinde dilekçe vermiştir. 

YETEM BİNASI TADİLATI İŞİ 

Firma Geçici Kabul Yapılması için 15.12.2021 tarihinde dilekçe vermiştir. 

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DOĞALGAZ İŞİ 

Çalışmalar devam ediyor. 



Firma Geçici Kabul Yapılması için 17.12.2021 tarihinde dilekçe vermiştir. 

SDÜ ASANSÖRLERİNİN YENİLEME İŞİ 

İİBF 8 asansör tamamlandı. Fen edebiyat Fakültesi asansörüne mavi etiket verildi. 

Firma Geçici Kabul Yapılması için 15.12.2021 tarihinde dilekçe vermiştir. 

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YANGIN ALGILAMA SİST. REVİZY. İŞİ 

Dedektörlerin montajına devam edilmektedir. 

Firma Geçici Kabul Yapılması için 10.12.2021 tarihinde dilekçe vermiştir. 

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bariyer ve Turnike Sistemleri 

Mühendislik Fakültesi E13 girişi engelli turnike arızası giderildi. 
Batı öğrenci girişi 1 nolu turnike arızası giderildi. 
Batı yemekhane öğrenci, A ve B salonlarının 9 adet turnikesine sabitleme aparatı takıldı. 
Batı personel yemekhane girişi kayar kapı arızası giderildi. 
KYK giriş nizamiye turnikeleri aktif edildi. 
Eğitim Fakültesi personel çıkışı kart okuyucu data arızası giderildi. 
Eğitim Fakültesi otopark bariyer arızası giderildi. 
KYK Giriş bariyer arızası giderildi. 
İlahiyat Fakültesi otopark bariyeri alıcı anten ayarı yapıldı. 
Doğu merkezi derslikler arka bariyere araç çarpması sonucu kol yamulmuş, bariyerin yönü değişmiş ve dur levhası kırılmış 
olup müdahale edilerek arıza giderildi. 
Batı öğrenci yemekhanesi girişi kayar kapı arızası giderildi. 
Batı kampüs öğrenci girişi 2 adet turnike arızası giderildi. 
Doğu merkezi kütüphane sol asansör kart okuyucu arızası giderildi. 
Hukuk Fakültesi engelli turnike ve 1 nolu turnike kol arızası giderildi. 
İlahiyat Fakültesi engelli turnike ve 3 nolu turnike arızası giderildi. 
Güzel Sanatlar Fakültesi engelli turnike arızası giderildi. 
Rektörlük A kapısı kayar kapı arızası giderildi. 
Eğitim Fakültesi personel çıkış kapısı kart okuyucu sisteminin bağlantı kablolarını köpek koparmış olup yeni hat çekilerek 
arıza giderildi. 
Eğitim Fakültesi engelli turnike arızası giderildi. 
Kütüphanede bulunan 2 adet bayan tuvalet girişi otomatik kapı arızası giderildi. 
Doğu merkezi yemekhane öğrenci çıkış turnike kapak arızası giderildi. 
Batı öğrenci girişi turnike arızası giderildi 

Sıhhi Tesisat 

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği cihazı için temiz su ve pis su hattı çekildi. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi kalorifer arızası tamir edildi. 
Mühendislik Fakültesi E1 personel 3. kat klozet ve bas arızası giderildi. 
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO kalorifer arızası giderildi. 
Fen Edebiyat Fakültesi tıkalı wc kılavuz salınarak açıldı. 
Fen Edebiyat Fakültesi biyoloji laboratuvarına temiz su ve pis su hattı çekildi. 
Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi bulaşık makinası bağlantısı yapıldı. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi musluk arızası tamir edildi. 
Kütüphane kosva vana arızası tamir edildi. 
Mühendislik Fakültesi E7 önü asfalta biriken yağmur suyu tahliyesi için ızgaraya kadar hat çekildi. 
Mühendislik Fakültesi E1 öğrenci wc musluk arızası giderildi. 
İlahiyat Fakültesi kalorifer pompalarına bakıldı, çalışmayan pompa çalıştırıldı. 
Morfoloji binası klozet arızası giderildi. 
İletişim Fakültesi kalorifer arızası giderildi. 
Atayalvaç MYO radyatör vanası arızaları giderildi. 
Eğitim Fakültesi kalorifer arızası giderildi. 
Diş Hekimliği Fakültesi ünitelere giden tesisat hattı yenilendi. 
Rektörlük çay ocağı musluk arızası giderildi. 



Dış İlişkiler Koordinatörlüğü erkek wc musluk arızası giderildi. 
Teknokent binası ısınmayan peteklere bakıldı. 
Mühendislik Fakültesi E1 giriş kat ısınmayan peteklere bakıldı. 
Kütüphane kâğıt havluluk ve sabunluk tamiratı yapıldı. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi çay ocağındaki musluk arızası giderildi. 

Telefon Santrali 

E-28594858-719-107969 Sayılı yazı gereği IP Telefon alt yapı çalışmaları nedeniyle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na 
sistemden Santral ve Telefon numaraları konusunda destek verilmeye devam edildi. 
Rektörlük santral sistemine bağlı (remote) çalışan dokuz (9) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı. 
Çalışma ofisleri değişen personellerin numara ve isimleri santral programında güncellendi. 
SKS Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğünün 4834 numaralı telefonunun bina ankestrasından odaya kadar yeniden 
kablo çekilip telefon çalıştırıldı. 
Spor Bilimleri Fakültesi'nin santral arızası, fiber optik kablo soketinin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından değiştirilmesi 
suretiyle arıza giderildi. 
Spor Bilimleri Fakültesi'nde Araştırma Görevlilerinin başka odaya taşınması nedeniyle yeni odalarına gerekli işlemler 
yapılarak telefon numarası verilip paralel bağlantıları yapıldı. 
Mühendislik Fakültesi E1 bloğunda kullanılan 0911 nolu telefon Rektörlük Santralinden gerekli işlemler yapılarak arıza 
giderildi. 
Adalet MYO 0069 ve 0070 numaralı analog telefonlar dijitale, 0074 ve 0075 numaralı dijital telefonlar Hukuk Fakültesi 
telefon santralinden gerekli işlemler yapılarak ve Rektörlük telefon santralinden de gerekli programsal işlemler yapılarak 
analoğa çevrildi. 
İletişim Fakültesi akademik personellerinde oda değişikliğinden dolayı numaralar taşınmış ve gerekli işlemler yapılarak 
yeni numaralar verildi. 

İnşaat İşleri 

Rektörlük yolunda yıkılan bordürler tamir edildi. 
Batı merkezi dersliklerde 4 adet tuvaletin kapı önlerine mermer döşendi. 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı erkek tuvaleti kapı önüne mermer döşendi. 
Mühendislik Fakültesi E7 - E9 binasının önünde su kanalı için açılan bordür tamiratı yapıldı. 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı önü ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı önündeki bayrak direklerinin ayaklarının 
betonlama işleri tamamlandı. 
Taş Kafenin arkasında tesisat için kırılan andezit taşlarının tamiratları yapıldı. 
Kreş ve Anaokulu muhtelif yerlerde sıva tamiratı ve mutfak kapısının alt kısmının fayans tamiratı yapıldı. 

Boya İşleri 

11 Nolu Dekanlık lojmanının giriş kapısı ile birlikte 10 adet kapı yağlı boya ile boyandı. 
İletişim Fakültesi'nde duvarda kırılan alçıpanın tamiratı ve boyası yapıldı. 

 

Marangozhane İşleri 

Eğitim Fakültesi Dekanlığına kablo gizleme için 2 kapaklı dolap imalatı yapılarak yerine montaj yapıldı. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dolap üstü imalatı yapılarak yerine montajı yapıldı. 
Yenilikçi Teknolojiler Merkezi bodrum kattaki bozuk olan çift kanatlı kapı tamir edildi. 
Adalet Meslek Yüksekokulu'nda masa demontajı yapıldı. 
Yenilikçi Teknolojiler Direktörlüğü tuvalet önü kapatıldı. 
Protip atölyesine askılık teslim edildi. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin süpürgelikleri kontrol edildi. 
Fen Edebiyat Fakültesi yapılacak dolapların ölçüleri alındı. 
Rektörlük odasına laminant tamiri yapıldı. 
Kurumsal İletişim Merkezi kapı tamiratı yapıldı. 
Fen Edebiyat Fakültesi dolap imalatına başlandı. 
Mühendislik Fakültesine dolap imalatına başlandı. 
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümüne dolapları teslim edildi. 
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği laboratuvar dolapları montajı yapıldı 

Metal Atölyesi İşleri 

Mimarlık Fakültesi için fuar sergi tezgahı imalatı yapılarak boyama işlemi tamamlandı. 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı önü bayrak direkleri uzatması yapıldı. 
Öğrenci evi balkon korkuluğu imalatı tamamlandı 



PVC Atölyesi İşleri 

Batı Yerleşkesi cami pvc tamiratı yapıldı. 
Eczacılık Fakültesi pvc tamiratı yapıldı. 
Mühendislik Fakültesi İnşaat laboratuvarı alçıpan tamiratı yapıldı. 
Yabancı Diller Yüksekokulu alçıpan bölme devam ediyor. 

Klima İşleri 

YETEM Giriş kat D Blokta bulunan Kuluçka Birimi Fan-coil kontrol edilerek filtre temizliği yapıldı 

Elektrik İşleri 

SDÜ Çünür ovası su terfi istasyonu elektrik ölçü sistemi yanmış olan akım trafosu değişimi yapıldı. 
Rektörlük binası Genel Sekreterlik katındaki sigorta arızası giderildi. 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı merkez depo giriş kapısına kapı otomatiği için elektrik hattı çekildi. 
Demiralay konağı aydınlatma lambaları takıldı. 
Eczacılık Fakültesi Z43 ve Z49 nolu oda aydınlatması tamiratı yapıldı. 
Teknokent Koordinatörlüğü idari katı sigorta arızası yapıldı. 
Kurumsal İletişim Merkezi binası tuvalet ve odalardaki lamba tamiratları yapıldı. 
Batı spor tesisleri tenis kortları kalorifer sirkülasyon pompa arızası giderildi, termik rölesi değiştirildi. 
Batı merkezi derslikler ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı arasındaki merdivenlerin aydınlatma lambaları yapıldı. 
Rektörlük binası rektörlük katı çay ocağına elektrik prizi çekildi, anahtar takıldı. 
Eğitim Fakültesi Kalite Kontrol Birimi için tesis edilen odaya PC için priz hattı çekildi. 
Güzel Sanatlar Fakültesi personel wc ve bazı odaların lamba değişimi yapıldı. 
Kütüphane orta kat tuvaletlerinin ve diğer tuvaletlerin yanmayan lambaları değiştirildi. 
Kurumsal İletişim Merkezine lamba değişimi yapıldı. 

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Traktör ile günlük atık çöp toplama devam ediyor. 

Cam sera çevresi mazgalların temizliği yapıldı. 

S.D.Ü. Hastanesi İdaresinde bulunan Çim Biçme Ekipmanları teslim alındı. Tamamı Teknik Servise bakıma gönderildi. 

SDÜ- ISUBÜ ortak Projesinden satın alınmış bulunan Tarım Aletlerinin Park ve Bahçeler Şb. Müd.ne nakil işlemleri tamamlandı. 

Doğu Yerleşke gül adacıkları çevresi dolomit taşları düzenlemesi yapıldı. 

Farabi otopark güney yamaç Hercai Menekşe dikimi yapıldı. 

Batı Farabi doğusu kreşe iniş, Hercai Menekşe dikimi tamamlandı. 

Doğu Fen-Edebiyat Fak. Güneyi trafo çevresi bozulmuş alana çim ekimi tamamlandı. 

Batı Yerleşke YETEM çevresinden başlanarak tüm genç fidan ve ağaçların dip çukurlarının açılmasına devam ediliyor. 

Ziraat Fakültesinden bir önceki tutanakla teslim edilmeyen İlaçlama Makinesi teslim alındı. 

Ziraat Fak. Den bir önceki tutanakla teslim alınan ekipmanların temizliği yapılarak kapalı depolara yerleştirildi. 

Fen-Edebiyat Fakültesi Otopark alanında ağaç budama işleri başladı. 

Sera içi gül, lavanta, hercai menekşe, selvi çeşitleri, biberiye fidesi sulama ve bakımları devam ediyor. 

İş makineleri ve traktörlerin periyodik kışlık bakımları devam ediyor. 

Doğu orta refüj çiçek tarhlarına Hercai Menekşe dikimi devam ediyor. 

Doğu Giriş- İ.İ.B.F. arası yol boyu sol taraf ağaç budama işi tamamlandı. 

Bilim ormanlarındaki kurumuş fidanların yerine yenilerinin dikimi için çukur kazma işi ve yenilerinin dikimi devam ediyor. 

 


